
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER CORNELLÀ PER

DECLARAR  CORNELLÀ DE  LLOBREGAT,  MUNICIPI  COMPROMÈS  AMB  LES

FINANCES ÈTIQUES

 Durant el passat Ple Ordinari del 26 de novembre de 2015, aquest ajuntament, arrel de la

Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària, va decidir adherir-se, amb el vot

a favor del 80% de regidores i regidors d’aquest ple, a la creació d’una xarxa de municipis per

la economia social i solidària. Formar part d’una xarxa de municipis que comparteixen aquest

objectiu no és compatible amb la utilització per part  d’aquest ajuntament,  per a les seves

transaccions econòmiques, del que es coneix com a banca tradicional.

 

El concepte d’Economia Social va començar a aparèixer a diferents estudis d’economia del

segle XIX i feia referència a les organitzacions que s’havien creat com a resposta als nous

problemes socials que la incipient societat capitalista generava. L’economia solidària, nascuda

del tronc de l’economia social, repensa les relacions econòmiques des d’uns posicionaments

diferents: davant la lògica capitalista i la mercantilització pública i privada, l’economia solidària

vol construir relacions de producció, distribució, consum i finançament basades en la justícia,

la cooperació, la reciprocitat i el suport mutu. L’economia solidària posa les persones i el seu

treball al centre del sistema econòmic, atorgant als mercats un paper instrumental sempre al

servei de les persones i de la reproducció de la vida al planeta.

 

Mirant ara, més de cent anys després d’aquella primera aproximació a l’economia social, i

anant més enllà amb el concepte d’economia solidària, és ben patent que la banca tradicional,

basada en la consecució del benefici econòmic per sobre de qualsevol altra valoració, és un

dels principals culpables del patiment de milers de milions d’éssers humans.

 

Des de l’inici de la crisi al 2007 fins el primer trimestre de 2015 el CGPJ havia comptabilitzat la

preocupant  xifra  de  397.954  desnonaments;  des  de  llavors  la  xifra  només  ha  fet  que

augmentar.  Així, la banca, que per un costat desnona centenars de milers de famílies, per

altre es beneficia d’un rescat per part de l’estat espanyol, que ha costat a les arques públiques

més de 100 mil milions d’euros. A més, aquesta banca, ha estat condemnada en moltíssimes

ocasions en base a l’engany que varen suposar les “preferents”, en què la banca, amb l’únic



objectiu del benefici econòmic, va enganyar milers de persones, tot privant-les dels estalvis de

tota una vida en molts dels casos. 

 

D’altra banda,diverses entitats financeres de l’estat espanyol tenen els seus balanços tacats

de sang: financen diverses companyies armamentístiques, entre les quals algunes que es

dediquen a la  fabricació  d’armament  nuclear.  El  BBVA és la  institució  financera que més

relació té amb empreses que s’hi dediquen. La seva activitat de finançament es desenvolupa

mitjançant la participació activa en préstecs sindicats o en l’emissió de bons. Des de l’any

2012, el BBVA ha donat crèdits a empreses d’armament nuclear per un valor aproximat de

2776 milions d’euros. El Banc Santander col·labora en la fabricació d’armament nuclear amb

la concessió  de préstecs  i  l’emissió  de bons per  valor  de 1490 milions  d’euros.  El  Banc

Sabadell,  amb  26  milions  d’euros,  també  participa  de  préstecs  sindicats  a  empreses

armamentístiques.  De  la  mateixa  manera,  CaixaBank,  Bankia  (actualment  propietat  de

l’Estat), amb la resta de bancs citats, tenen relació amb empreses com EADS, Honeywell,

General Dynamics, Raytheon, Textron o Instalaza. 

 

D’altra banda, s’ha parlat per activa i per passiva que els paradisos fiscals són al centre de la

crisi financera. Segons el darrer estudi d’Oxfam els països en desenvolupament perden com a

mínim 100 mil  milions d’euros per abusos fiscals de grans transnacionals,  participades en

gran mesura per la banca tradicional, tant per l’evasió fiscal com pels incentius discrecionals

concedits a algunes d’aquestes grans empreses. La Unió Europea deixa de recaptar cada any

per evasió fiscal més d’un bilió d’euros, l’equivalent a dues vegades la despesa pública en

salut dels seus 508 milions d’habitants. A Espanya, el frau fiscal anual és més gran que tota la

despesa en sanitat. 

 

Aquesta evasió fiscal  amenaça la capacitat  dels  Estats per posar en marxa mesures que

redueixin la desigualtat i garanteixin la dignitat de les persones. Dintre d’aquesta gran evasió

fiscal,  la banca tradicional  és una de les principals culpables, juntament amb altres grans

empreses  (participades  també  per  aquesta  banca).  El  Banc  Santander  té  182  filials  en

paradisos fiscals; el BBVA en té 52; el Banc Sabadell, 19; CaixaBank en té 5; Bankinter 3,... A

més,  empreses com ACS,  Iberdrola,  Abengoa,  Repsol,  Ferrovial,  Gas Natural,  Telefónica,

Abertis o Endesa, acumulen més de 500 filials en paradisos fiscals.

 

D’aquesta manera, aquest ajuntament, en un exercici de coherència política amb les seves

pròpies decisions, i amb l’objectiu principal que té encomanat, que és el benestar social, no

pot seguir treballant amb una banca que opera d’aquesta manera tan deshumanitzada.

 



Com a alternativa a la banca tradicional, que opera amb l’únic objectiu del lucre, la   banca

ètica fa compatible la rendibilitat  econòmica amb el  respecte pels drets humans i  el  medi

ambient, tot invertint en projectes amb valor afegit per a la societat des d’un punt de vista

social, ambiental, cultural, educatiu... A més, aquest tipus de banca facilita als seus clients

saber  on i  en què s'inverteixen els  seus diners,  tot  comprometent-se com a entitat  a  no

finançar activitats que es considerin reprovables i optant per destinar els seus recursos només

a projectes amb contingut social, ambiental, la promoció del consum responsable, les formes

d’economia solidària i a facilitar l'accés al crèdit a persones i grups que generalment n'estan

exclosos.

 

Les finances ètiques,  tal  i  com explica l’associació FETS (Finançament ètic  i  solidari),  es

basen en cinc principis:

1. El  principi  d’ètica  aplicada:  l’ètica  com  a  procés  de  reflexió  permanent  en  

l’aplicació dels criteris d’inversió i concessió de crèdits.

2.  El  principi  de coherència:  utilització del  diner,  sempre,  coherent  amb aquests  

valors de respecte.

3. El principi de participació: la presa de decisions és democràtica.

4. El  principi de transparència: és necessari oferir informació regular i pública de  

totes les activitats i les seves conseqüències.

5. El principi d’implicació: les entitats de finançament ètic han d’anar més enllà dels 

criteris negatius i han de definir la seva política d’inversió seguint criteris positius per 

poder transformar la societat.

Aquests principis han d’estar presents en totes i cadascuna de les activitats de les finances

ètiques. A Espanya existeix banca ètica, cooperatives de crèdit i associacions que promouen

les finances ètiques, que responen als principis de l’economia social i solidària.

És  per  aquesta  exposició  de  motius,  en  sintonia  amb  l’acord  adoptat  pel  Ple  d’aquest

Ajuntament el 26 de novembre del 2015, i per la necessitat immediata de transformar aquesta

realitat desigual i injusta, que proposem a aquest Ple l’adopció dels següents:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Inversi%25C3%25B3_(economia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cr%25C3%25A8dit


ACORDS

Primer.-  Que a partir  del dia d’avui  l’Ajuntament de Cornellà es compromet a treballar de

manera activa amb la banca ètica, deixant a un costat la banca tradicional en la mesura que

es vagin esgotant els compromisos adquirits amb la mateixa.

Segon.- La realització d’un informe tècnic per estudiar la viabilitat de dur a terme totes les

operacions bancàries de l’ajuntament mitjançant banca ètica i/o cooperatives tals com Triodos

Bank, Fiare Banca Ètica, Oikos Crèdit, Coop57 o Caixa d’Enginyers, entre d’altres, i el cost, si

en té, d’esgotar de manera immediata els compromisos adquirits amb la banca tradicional.

Tercer.- Establir contacte amb les diverses entitats de banca ètica que treballen a Catalunya,

per  conèixer  el  seu  funcionament  i  serveis,  i  avaluar  conjuntament  amb  la  Comissió

Informativa d’Economia i  Innovació  les  possibilitats  de col·laboració  entre  l’Ajuntament  de

Cornellà i les diverses entitats de banca ètica. 

Quart.- No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosa dins

les  banques  ètiques  i/o  cooperatives.  En  cas  que  no  sigui  possible  per  algun  motiu

extraordinari, hi haurà el compromís de fer un informe tècnic amb la justificació corresponent

dins de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació.

Cinquè.- Promoure mitjançant jornades de sensibilització i diferents programes de difusió, en

col·laboració amb les entitats de banca ètica i/o cooperatives si s’escau, l’ús per part de la

ciutadania d’aquest tipus d’entitats sostenibles socialment, ambiental, cultural i econòmica.

Sisè.- Promoure i  fomentar les iniciatives de banques ètiques i/o cooperatives a la nostra

ciutat, i difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació locals.

Setè.- Comunicar a la Plataforma Finançament Ètic i Solidari (FETS) l’aprovació d’aquesta

moció, i la declaració de Cornellà de Llobregat com a municipi compromès amb les finances

ètiques.
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